รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มันหล่ อลื่นพืน้ ฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2561 ระหว่ างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561

บทที่ 4
สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
4.1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ของโครงการโรงงานผลิต
นํ ้ามันหล่อลื่นพืน้ ฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) ระยะดําเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม
พ.ศ. 2561 พบว่า โครงการได้ ปฏิบตั ิตามมาตรการครบถ้ วนสมบูรณ์ทงั ้ 11 ประเด็น คือ แผนปฏิบตั ิการทัว่ ไป แผนปฏิบตั ิการ
ด้ า นคุ ณ ภาพอากาศ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านคุณ ภาพนํ า้ แผนปฏิ บั ติ ก ารระดับ เสี ย ง แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการคมนาคม
แผนปฏิบัติการด้ านการระบายนํ ้าและป้องกันนํ ้าท่วม แผนปฏิบตั ิการด้ านกากของเสีย แผนปฏิบัติการด้ านสังคม-เศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติการด้ านแหล่งท่องเที่ยวและสุนทรี ยภาพ แผนปฏิบตั ิการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแผนปฏิบัติ
การด้ านการศึกษาอันตรายร้ ายแรง
4.2 สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ระยะดําเนินการ ของโครงการโรงงานผลิตนํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐาน (LBOP)
ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้ วย การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ ้า การตรวจวัดระดับเสียง
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การจัดทํา Internal Audit บันทึกข้ อมูลชนิด
คุณสมบัติ ปริ มาณกากของเสีย และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานราชการ รายละเอียดสรุ ปดังตาราง
ที่ 4-1

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้ า 4-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มันหล่ อลื่นพืน้ ฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ครั ง้ ที่ 2/2561 ระหว่ างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4-1 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จํานวน 5 จุดตรวจวัด ได้ แก่
- บริ เวณโรงเรี ยนวัดปลวกเกตุ
- บริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี
- บริ เวณโรงเรี ยนวัดบ้ านแลง
- บริ เวณวัดเขาพระบาท
- บริ เวณโรงเรี ยนวัดเขาสําเภาทอง

2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่ องระบาย
จํานวน 5 จุดตรวจวัด ได้ แก่
- ปล่อง VDU, DAU Heater, SEU1 และ SEU2
- ปล่อง SRU

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปั ญหา อุปสรรค
และการแก้ ไข

- SO2 (1 ชม. และ 24 ชม.)
- NO2 (1 ชม.)
- THC

- บริ เวณโรงเรี ยนวัดปลวกเกตุ - โครงการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ อากาศในบรรยากาศ
บริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยี
ตามจุ ด ตรวจวัด ดัช นี ก ารตรวจวัด และความถี่ ต าม
ไออาร์ พีซี และบริ เวณ
มาตรการกํ า หนด โดยครั ง้ ที่ 2/2561 ระหว่ า งเดื อ น
โรงเรี ยนวัดบ้ านแลง
กรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2561 ได้ ทํ าการตรวจวัด
ตรวจวัดปี ละ 4 ครัง้ ครัง้ ละ
SO2, NO2 , THC ระหว่ า งวัน ที่ 9-15 สิ ง หาคม 2561
และวัน ที่ 12-18 พฤศจิ ก ายน 2561 พบว่ า ผลการ
7 วันต่อเนื่อง (SO2, NO2,
THC)
ตรวจวัดมีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
- บริ เวณวัดเขาพระบาท และ
บริ เวณโรงเรี ยนวัดเขา
สําเภาทอง ตรวจวัดปี ละ 2
ครัง้ ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง
(SO2, NO2)

ภาคผนวก ฑ-01

- SO2
- NO2
- Particulate
- H2S

- ปี ละ 2 ครัง้
- โครงการตรวจวัดคุณ ภาพอากาศจากปล่องระบาย ดัชนี
- H2S ตรวจวัด เฉพาะปล่ อ ง การตรวจวัด และความถี่ ตามมาตรการกํ าหนด โดยทํ า
SRU
การตรวจวั ด ในวัน ที่ 13-16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561
พบว่า ผลการตรวจวัดมีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กําหนด

ภาคผนวก ฑ-02

หน้ า 4-2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มันหล่ อลื่นพืน้ ฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ครั ง้ ที่ 2/2561 ระหว่ างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

3. การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้
(ก) คุณภาพนํา้ เสียจากกระบวนการผลิต
- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้
บ่อพักนํ ้าทิ ้งของโครงการ จํานวน 2 จุดตรวจวัด ได้ แก่ - pH, Temperature, BOD5,
- บริ เวณจุดปล่อยนํ า้ เสียออก (Outlet) ของ CPI Unit Suspended Solids (SS),
Grease & Oil และ Flow Rate
ก่อนเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียส่วนกลาง
- บริ เวณจุดปล่อยนํ ้าทิ ้งออก (Outlet) ของระบบบําบัด
นํ ้าเสียส่วนกลาง (WWT3)

(ข) คุณภาพนํา้ ฝน
คุณภาพนํ ้าฝน จํานวน 2 จุดตรวจวัด ได้ แก่
- บริ เวณรางระบายนํ า้ ฝน (Open Ditch) ก่อ นระบาย - pH, BOD5, SS และ Grease
ลงสู่รางระบายนํ ้าของโครงการ
& Oil
- บริ เวณนํ ้าหลังผ่านบ่อแยกนํ ้ามัน
(ค) คุณภาพนํา้ ทิง้ จากหอระบายความร้ อน
จํานวน 1 จุดตรวจวัด ได้ แก่
- บริ เ วณ นํ า้ ทิ ง้ จากหอระบายความร้ อน (Cooling - SS และ Grease & Oil
Blowdown)

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปั ญหา อุปสรรค
และการแก้ ไข

- โครงการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิต ตามมาตรการกําหนด โดยผลการตรวจวัดระหว่าง
เดื อ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ทัง้ หมด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ผลการตรวจวัดส่วน
ใหญ่มีแนวโน้ มคงที่ ยกเว้ นปริ มาณบีโอดี ในเดือนตุลาคม
มี ค่าสูงขึน้ แต่ไม่ เกิ นเกณฑ์ มาตรฐาน เนื่ อ งจากในช่วง
เดือนดังกล่าวมีปริ มาณนํ า้ น้ อ ย อย่างไรก็ตามโครงการ
ไม่ได้ มีการปล่อ ยนํ า้ ลงสู่แ หล่ งนํ า้ สาธารณะ โดยนํ า้ จะ
ส่งไปบําบัดที่ระบบบําบัดนํ ้าเสียงส่วนกลาง
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- ตรวจวัดปี ละ 1 ครัง้
(ช่วงฝนตก)

- สํ า หรั บ ผลการตรวจวัด คุณ ภาพนํ า้ ฝน จะดํ า เนิ น การ
ตรวจวัดในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พบว่า ทังหมด
้
มีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ําหนด

-

- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้

- โครงการตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพนํ า้ ทิง้ จากหอระบาย
ความร้ อน ตามมาตรการกํ า หนด โดยผลการตรวจวัด
ระหว่างเดื อ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2561 พบว่า
ทังหมดมี
้
คา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด

ภาคผนวก ฑ-04

หน้ า 4-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มันหล่ อลื่นพืน้ ฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ครั ง้ ที่ 2/2561 ระหว่ างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
3. การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ (ต่ อ)
(ง) คุณภาพนํา้ ผิวดิน
คุณภาพนํ ้าผิวดิน จํานวน 3 จุดตรวจวัด ได้ แก่
- บริ เวณคลองคาก่อนผ่านพื ้นที่โครงการ
- บริ เวณคลองคาที่จดุ ปล่อยนํ ้าทิ ้ง
- บริ เวณคลองคาหลังผ่านพื ้นที่โครงการ

ดัชนีการตรวจวัด

- pH, BOD5, SS และ Grease
& Oil

4. การตรวจวัดระดับเสียง
(ก) ระดับเสียงบริเวณพืน้ ที่ส่วนผลิตภายในโรงงาน - Leq 8 ชัว่ โมง
ตรวจวัด 1 สถานี คือ
- Lmax
- บริ เวณพื ้นที่ส่วนผลิตภายในโรงงานที่มีเสียงดัง
เกิน 90 dB(A)
(ข) ระดับเสียงบริเวณชุมชนใกล้ เคียงโครงการ
ตรวจวัด 1 สถานี คือ
- บริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

- Leq 24 ชัว่ โมง
- Lmax

ความถี่

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปั ญหา อุปสรรค
และการแก้ ไข

- ตรวจวัดปี ละ 4 ครัง้

- โครงการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา้ ผิวดิน ตามมาตรการ
กําหนด โดยตรวจวัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ 6
พฤศจิก ายน 2561 พบว่ามี ค่าอยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐานที่
กําหนด

ภาคผนวก ฑ-05

- ตรวจวัดปี ละ 4 ครัง้

- โครงการตรวจวัดระดับเสียงบริ เวณระดับเสียงบริ เวณพื ้น
Process Area ดัชนี ก ารตรวจวัด ตามมาตรการกํ า หนด
โดยทํ า การตรวจวั ด วั น ที่ 9 สิ ง หาคม และวั น ที่ 29
พฤศจิ ก ายน 2561 พบว่ า ผลการตรวจวัด มี ค่ า อยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานกําหนด

ภาคผนวก ฑ-06

- ตรวจวัดปี ละ 2 ครัง้
ครัง้ ละ 3 ต่อเนื่อง

- โครงการตรวจวัดระดับเสียงบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์ พีซี ดัชนีการตรวจวัดตามมาตรการกําหนด โดยทํา
การตรวจวัด เมื่ อ วัน ที่ 15-17 พฤศจิ ก ายน 2561 พบว่า
ผลการตรวจวัดมีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด

ภาคผนวก ฑ-07

หน้ า 4-4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มันหล่ อลื่นพืน้ ฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ครั ง้ ที่ 2/2561 ระหว่ างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
5. แผนปฎิบัตกิ ารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี

6. สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุ
- จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ความรุ นแรง
จํานวนผู้รับบาดเจ็บมาตรการในการป้องกันและแก้ ไข

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ดัชนีการตรวจวัด
- ตรวจวัดสุขภาพทัว่ ไป
- ตรวจการได้ ยิน
- X-Ray ปอด

-

ความถี่
- ปี ละ 1 ครัง้

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปั ญหา อุปสรรค
และการแก้ ไข

- ทางโครงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็ นประจําทุกปี การตรวจ
สุขภาพครัง้ นี ้มีพนักงานเข้ าตรวจสุขภาพทัว่ ไป X-Ray ทรวงอก
และปอด และตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ ยงในการ
ทํ างาน อาทิ ตรวจสมรรถภาพการได้ ยิ น โดยปี 2561 มี การ
ตรวจสุขภาพทั่วไป วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็ น วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสมรรถภาพปอด และการได้ ยิน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 9
มีนาคม 2561 และตรวจสารชีวภาพ วันที่ 5-28 มีนาคม 2561
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- ทุกครัง้ ที่เกิดเหตุการณ์ตลอด - ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า
ช่วงดําเนินโครงการ
ไม่มีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึ ้น
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มันหล่ อลื่นพืน้ ฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ครั ง้ ที่ 2/2561 ระหว่ างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
6. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
- จัดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน
ที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบ และสํารวจความคิดเห็น
ของข้ าราชการในจังหวัดระยอง
7. บันทึกข้ อมูลชนิด คุณสมบัติ ปริมาณกากของเสีย
-จดบันทึกข้ อ มูลชนิด คุณ สมบัติ ปริ มาณกากของเสี ย
ทุกครัง้ ที่มีการจัดส่ง และกําจัดกากของเสียที่เกิดขึ ้นจาก
โครงการ
8. การจัดทํา Internal Audit
- การทํา Internal Audit ในระบบ ISO 14001

จัดทําโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ปั ญหา อุปสรรค
และการแก้ ไข

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

-

ปี ละ 1 ครัง้

- สําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในปี 2561
ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน
เมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2561
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-

-

- โดยช่วงเดือ นกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 มี การ
จดบัน ทึก ข้ อมูล ชนิ ด คุณ สมบัติ ปริ ม าณกากของเสี ย
ภายในพื ้นที่โครงการ
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-

ปี ละ 1 ครัง้

- สํ า หรั บ ในปี 2561 โครงการดํ า เนิ น การจัด ทํ า Internal
Audit ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561
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